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Uitstapje hapje leuk dagje

Het staat weer te gebeuren onze laatste activiteit voor de zomervakantie, als we
straks zijn uitgegeten op de BBQ kunnen we zeggen dat we een succesvol eerste
half jaar achter de rug hebben.

Reden?
Goed bezochte leden informatieavonden en ledenavonden zorgen ervoor dat wij
in onze nopjes zijn, blijkbaar geld dat ook voor de leden anders was het niet zo
druk geweest 😉
Het programma is nog niet uitgeput, er staat nog genoeg op de verlanglijst en
wat betreft de leden informatieavonden heb ik het idee dat die steeds drukker
worden.
Dat deze trend wordt doorgezet is duidelijk, voor de meeste is de drempelvrees
om in het openbaar te spreken nu wel verdwenen, dat kan er voor zorgen dat er
andere leden zich opgeven om e.e.a. te delen, wat er vervolgens weer in erg
interessante discussies uitmondt, geweldig.
Op opendagen beurzen etc. staan we voortaan met een huisstijl polo in de
kleurflessengroen met daarop geel geborduurde letters “AV Ons Genoegen”
mooi toch, weer een stukje herkenbaarheid.
Na de vakantie gaan we ons weer concentreren op de afspraken voor 2019 en ik
kan u vertellen dat we al een nieuwe keurmeester op het oog hebben.
De NBAT timmert aan de weg met een digitaal abonnement wij houden u op de
hoogte.
Nu als laatste de mededeling dat geen enkele aquarium club in Brabant zo groeit
als AV Ons Genoegen:

7 nieuwe leden het laatste verenigingsjaar en nog 3 aspirant-leden in
het verschiet!
Fijne dag en smakelijk eten alvast
Groetjes 😊 Jack
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Juni 2018
Jaargang 68
Aquariumvereniging Ons Genoegen
St. Maartensloop 42 5032 CW Tilburg
Website: www.av-onsgenoegen.nl

Bestuur
Voorzitter

E-Mail: bestuur@av-onsgenoegen.nl
Post bank: IBAN: NL51 INGB 0002 4012 10
BIC: INGBNL2A
Inschrijving KvK Tilburg: 40258362
CONTRIBUTIE m.i.v. 2018
Lidmaatschap AV Ons Genoegen
Lidmaatschap + NBAT
Lidmaatschap + NBAT + Het Aquarium
Lidmaatschap + NBAT + Het Aquarium digitaal

Jeugdlid (t/m 18 jaar)
Jeugdlid + NBAT
Jeugdlid + NBAT + Het Aquarium
Donateur (incl. verenigingsblad)

€ 37.40
€ 53.40
€ 76.40
€ 72.90
€ 18.70
€ 26.70
€ 49.70
€ 37.40

Alle bedragen gaan uit van automatische incasso.
Jaarlijks wordt de contributie vastgesteld naar index CBS,
Zie toelichting op website. Lidmaatschap beëindigen kan
Schriftelijk voor 1 december.

Michel Ruts
mjjruts@gmail.com
06-19610154

Secretaris
Kees Koens
keeskoens@home.nl
013-4633896

Penningmeester
Koen Wolters
kpwolters@gmail.com
06-26810649

Redactie
Jack Mols
jack58mols@ziggo.nl
06-43413608

NBAT ZAKEN
bestuur@avonsgenoegen.nl

LEDENBIJEENKOMSTEN
Ledenbijeenkomsten, elke 3e donderdag van de maand
Leden informatieavond, elke 1e vrijdag van de maand bij Dierenpark De
Oliemeulen, Reitsehoevenstraat 30
5042 EH Tilburg, Tel: 013-4630026
Aanvang 19.30u
© Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door druk,
Fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder toestemming van de eindredactie
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UIT DE BESTUURSKAMER
BIBLIOTHEEK
Op de website staat een lijst met hierop de aanwezige boeken, cd's, dvd's en
videobanden. Liefhebbers voor een papieren versie kunnen deze opvragen via
het secretariaat. Alle media zijn één maand gratis te lenen. Wordt iets na één
maand niet geretourneerd, dan zal er per te late maand € 1,00 in rekening
worden gebracht
BAKKENSCHOUW
Heeft u een mooi aquarium, of andere bezienswaardigheden over onze hobby?
Geef u dan op voor een bakkenschouw.
LEDEN VOOR LEDEN
Leden voor leden is in het leven geroepen om leden die problemen met hun
aquarium/terrarium hebben met raad en daad te ondersteunen. Hebt u
problemen en komt u er zelf niet uit, schroom dan niet om contact op te
nemen met het secretariaat.
REDACTIE
Kopij, aangeboden/ gevraagd en mededelingen dienen uiterlijk de laatste
vrijdag van de maand bij de redactie binnen te zijn om nog in het
eerstvolgende maandblad geplaatst te kunnen worden.
Aanlevering kan via: jack58mols@ziggo.nl
Of per post: AV-Ons Genoegen St. Maartensloop 42 5032 CW Tilburg
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Van de voorzitter
De maand juni is weer aangebroken.
Wat mij betreft een van mijn meest favorieten maanden. Het is inmiddels al
langer licht en de temperaturen al best aangenaam al zou het toch al een
graadje of wat minder mogen. Tevens is het ook de maand van ons inmiddels
traditionele vereniging uitje met BBQ. Dit jaar gaan we naar Leerdam waarbij
we eerst de glasblazerij bezoeken en vervolgens Aquazoo, glas is nou eenmaal
een essentieel onderdeel van onze hobby.
Toch wil ik ieder uit zijn droom helpen er zullen die dag geen speciale aquaria
geblazen worden die dag. In de middag bezoeken we Aquazoo met zijn 40
vivaria een lust voor het oog.
Mocht er nog tijd over zijn dan kan er nog een bezoek gebracht worden aan
het centrum van Leerdam alvorens we huis aan keren om aan te schuiven bij
de BBQ in de Oliemeulen.
De maanden juli en augustus heeft het bestuur zomervakantie. Dus geen
maandbladen en ook geen leden(informatie)avonden. Toch zitten we niet
helemaal stil. Zondag 1 juli carpoolen we naar de Limbeurs in Diest België.
25 en 26 augustus staan we als vereniging op de Tilburgse Terrarium dagen
van de Oliemeulen.
Wie nog mee wil naar de Limbeurs of mee wilt helpen op de Tilburgse
Terrariumdagen stuur ons een mailtje.
Michel
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Leden informatieavond 06 juni april 2018 door Ronny Vannerom

Het verslag gaat nog komen in een volgende editie de foto’s komen verspreid
door het boekje te staan

Enquête verenigingsavond AVOG
Datum

Donderdag 17 mei 2018

Onderwerp
Spreker
Aantal aanwezige leden
Opbrengst loterij
Aantal ingeleverde enquêtes
Wat vond u van het programma
vanavond?
Zeer Goed
9
Goed
7
Matig
0

Zie foto
Ronny Vannerom
20
€ 28,00
0
Opmerkingen !!!!

Slecht
Geen mening

Zeer boeiende lezing, met
veel humor verteld.
Snel/diepgaand gevarieerd
Prima
Leuke spreker, af en toe
onduidelijk door accent.

0
0
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allee ik kom van Brussel excuseer voor mijn dialect roept me maar tot orde als
ik niet verstaanbaar ben.
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De Foto van: Koen Wolters bij Geldof
Aquarium dag bij Geldof & Zn.
Afgelopen zaterdag 19 mei werd er een speciale aquarium dag georganiseerd
door vogel en dierenspeciaalzaak Geldof & Zn. Aan Ons Genoegen werd
gevraagd of wij deze dag ook acte de préséance wilde geven. Natuurlijk
wouden wij dit graag. Na even kort gesloten te hebben, hadden we de
bezetting voor de dag rond.
Dus zaterdagochtend vroeg op naar Waalwijk. Daar aangekomen waren we iets
aan de vroege kant, hierdoor moesten we even wachten. Maar even later
kwam Marnix er al aan, om ons langs de artiesten ingang binnen te laten.
Binnen hebben we meteen ons hoekje opgezet. Verenigingsblaadjes en het
NBAT tijdschrift op de tafel en een diapresentatie van diverse bakken op de
laptop, banner in het hoekje. Mooi op tijd klaar voor de winkel open ging.
Na een rustige start kwam rond 10:00 de eerste stroom binnen. Ondertussen
hadden we alle bakken al eens rustig bekeken. In deze stroom kwamen we ook
een aantal van onze leden tegen. Altijd leuk om onze leden op andere plekken
te ontmoeten dan alleen maar bij de Oliemeulen.
Doordat er ook een bijeenkomst was van Poecillia werd Anthony opgehaald en
mocht ik het fort even alleen verdedigen. Waarna Piet even later kwam, zodat
we weer met zijn 2e waren. Later in de middag kwam Michel ons ook
versterken en is Piet vertrokken.
Tijdens de hele dag zijn er diverse leuke gespreken geweest met mensen over
de hobby en diverse hebben aangegeven interesse te hebben in onze
vereniging. Naar alle waarschijnlijkheid gaan we binnenkort enkele nieuwe
gezichten zien op onze avonden.
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Vanuit Geldof waren er een aantal aantrekkelijke acties en ook nog een
prijsvraag: Hoeveel vissen zitten er in het aquarium? Voor de prijswinnaar lag
er een gratis lidmaatschap van Ons Genoegen.
In dit aquarium zaten 296 Danio Margaritatussen of te wel Rasbora’s Galaxy.
Gedurende de dag zijn er diverse inzendingen gekomen. Nu bleek het wel
lastig om te raden hoeveel er in zaten, want de inzending liepen uiteen van 8
tot 245 stuks. Maar de meeste bleven toch onder de 200 stuks.
Uiteindelijk heeft Tim van Hees gewonnen en deze heeft van ons het
lidmaatschap aangeboden gekregen. Hopelijk zien we Tim binnenkort op een
van onze avonden.
Al met al is het een geslaagde dag geweest en waarschijnlijk zal in de
toekomst nog zo’n dag komen.
Bedankt allen en de groeten van Koen

Samen met Marnix voorbereiden
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Koen is er klaar voor laat maar komen die klanten.
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Verslag ledeninformatieavond: Bouk’s gezelschapsaquaria
Tijdens deze ledeninformatieavond nam Bouk het woord. Enigszins gespannen
en zenuwachtig vertelde zij haar verhaal hoe ze ooit besmet is geworden met
het aquarium virus.
Het begon toen ze 13 jaar oud was en een plastic bak kreeg van 30 liter met
sluierstaart goudvissen. Zoiets als een pomp, planten of verlichting was er toen
niet bij. Wekelijks het water verschonen was het moto dan komt alles goed.
Helaas werden de vissen toch niet zo oud en verdween het aquarium alweer
heel snel uit Bouk’s leven. Wat ze toen echter nog niet wist is dat ze al besmet
was met het aquarium virus waaraan wij allen in minder of meerdere mate
leiden ;).
Gedurende jaren heeft ze nog wel een aquarium gehad wat zeer goed liep
maar wegens gezondheid redenen moet ze deze helaas weer wegdoen.
Anderhalve jaar geleden heeft ze de aquariumhobby weer serieus opgepakt
door de aanschaf van een 80cm aquarium. Door de beperkte ruimte en het
veel te grote aanbod aan mooie planten en vissen was dit aquarium al gauw te
klein. Als snel kwam er dus een tweede bak van 80cm. Deze was reeds
voorzien van ledverlichting, achterwand, bodem en vissen.
Nu dat Bouk 2 aquaria had kon ze 1 bak inrichten als Zuid-Amerika biotoop en
de ander als gezelschap bak. Helaas ging het met de tweede aquarium niet erg
goed.
De vissen gingen redelijk snel dood en de planten groeide niet lekker. Omdat
het hier om een tweede hands aquarium ging was er als snel het vermoede van
bodemrot. Dus voor de zekerheid maar toch de bodem vervangen. Dit heeft
helaas niet kunnen voorkomen dat er van tijd tot vissen dood gingen. De
vissen bleken kleurloze ontlasting te hebben, snel te vermageren en kieuwen
ver open staan.
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Omdat niet zeker was wat ze onder de leden hadden is er met een breed scala
aan medicatie toegevoegd om de vis sterfte tegen te gaan.
Helaas zijn er toch nog een hoop vissen gesneuveld mogelijk omdat ze al te
veel verzwakt waren om de behandelingen te overleven. Inmiddels zijn we
weer een paar weken verder en lijkt er stabiliteit gevonden zijn.
De vissen blijven leven echter de planten blijven achter. Velen adviezen en tips
zijn gedeeld op deze avond, echter de belangrijkste was wel: rust!
Vissen en planten hebben enorm geleden de afgelopen maanden aan de
verschillende ingrepen in het aquarium. Een maandje rust geeft beide de tijd
om zich te herstellen.
Daarnaast is de ervaring dat wanneer je veel verandert in een aquarium in
korte tijd dat het moeilijk is om de link te leggen tussen oorzaak en effect.
Rust is dus hier de beste remedie.
Bouk wil graag iedereen bedanken voor de aandacht en feedback en Jack in het
bijzonder bedanken voor alle hulp tot nu toe.
Ik zou graag Bouk heel veel geduld, succes en plezier wensen met haar aquaria!
Wij als vereniging zullen haar ten allen tijden bijstaan met raad en daad.
Michel

as old chinese fotune cookie says 😊
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Goed voorzien van foto’s met tekst en uitleg die Ronny tres bon.
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Fr
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Op de koffie bij : Arie met de landelijke keuring NBAT
Afgelopen zondag 03 juni 2018 was het zover, de inmiddels geadopteerde
huisfotograaf Anthony en ondertekende gingen op bezoek bij Arie en Marij die
totaal niet zenuwachtig zaten te wachten op de keurmeesters 😉.
Zoals gewend in huize Bevaart koffie koek en daar in het midden van de kamer
dat geweldig mooie oogstrelende aquarium je bent meteen afgeleid.
Bij mijn dierenarts krijgen Mieke en ik pas een hand als zij eerst naar de honden
heeft gekeken zo’n vergelijk maak ik dan 😊
O jee, Theo Van Meegen was er ook al de secretaris van het NBAT, leuk je weer
te zien Theo, die ondertussen ook kind aan huis is bij Arie, en het onmiddellijk
herkende dat de aandacht ergens anders ligt als bij de mensen aanwezig.

De bel daar zijn ze Peter Jan Taheij en Bram Rozier de CBKM keurmeesters
jonge enthousiaste mannen die in zijn voor advies en met hetzelfde virus
werden getroffen als Anthony en ik dat aquarium….. ooooo afgeleid waren ze
met de neus in de bak.
Arie maakte meteen een opmerking na de vraag van Bram waar een vissoort
gebleven was , joh die moesten eruit van jullie een beetje gepikeerd of was het
toch spanning.
Gezonde spanning want er werd volop gelachen en het ijs was gebroken.
de keuring begon.
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Bakkenschouw

We zijn altijd op
zoek naar leden
die hun bak
willen laten zien
aan medeleden.
Geef je op!!!
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Trots

en afgeleide keurmeesters.

Rechterkant aquarium
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Linkerkant aquarium

Het is dat ik de klikken niet kon tellen van de camera’s van Bram Peter Jan en
Anthony maar ik denk net zoveel klikken als er visjes zaten in de Geldof bak
voor de prijsvraag zeker meer als 200.
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Ook de techniek werd bekeken en de bekende “stofzuiger” kwam weer in
beeld.

LEDEN VOOR LEDEN
Informatie

En telkens weer die discussie het zijn toch echt led tl’s waaronder het allemaal
groeit.
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Nog wat foto’s van de visjes
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En dan dank ik Arie en Marij wederom voor de fijne uurtjes en gastvrijheid en ja
Marij van ons mag er ook een beker komen een hele grote.
Ook dank aan de keurmeesters Bram en Peter Jan, Theo voor de praat en
betrokkenheid en Anthony voor zijn tijd.
Peter Jan proberen we te strikken voor de keuring in 2019 voor mij al een
kanjer vanwege zijn stelling dat advies boven alles gaat.
ARIE SUCCES TOT ZIENS BIJ HET VIVARIUM IN NOVEMBER
Bij Ons genoegen ben je al

Jack.
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Let op nieuwe Website !! Vissen 2 betalen 3 halen !!
http://www.vogelendierenspeciaalzaakgeldof.com
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Leden voor leden: Te koop - te ruil – aangeboden - gevraagd.
Externe agenda:
16 juni: Bijeenkomst met visbeurs KFN Maarn
23 juni: Betta topdag met beurs Malderen (B)
1 juli: 28e LimBeurs Diest (B)
1 juli: Reptielenbeurs Dortmund (D)
14 juli: DKG bijeenkomst Neuss (D)
1 juli: Reptielenbeurs Dortmund (D)
12 augustus: Terra Fair Sint-Niklaas (B)
24 t/m 26 augustus: tentoonstelling Killi Fish Nederland Asperen
26 augustus: Aquarium-, terrarium- & vijverbeurs Oostende (B)

Denk er eens over na, wat kun jij ons leren, vertellen of delen, op de
ledeninformatieavond.
Geef je op bij Jack Mols jack58mols@ziggo.nl of 06-43413608.
U KOMT TOCH óók natuurlijk bij de Oliemeulen gezellig in de huiskamer met
een lekker hapje, groetjes bestuur.
“Op de koffie bij” we wachten op nog een aanmelding.
Stuur iets leuks voor de rubriek ”De foto van” s.v.p.

De website wordt regelmatig bijgewerkt hou het in de gaten
nieuwe artikelen, fotoreportages worden geplaatst ook de keuring
van Arie, de evenementen foto’s, de presentatie van de
districtskeuring in film vorm, allemaal op onze eigen website.
De database OG Pedia moet nog voller wie werkt er mee?
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AGENDA LEDEN AVONDEN Onder voorbehoud
16-06-2018 Uitstapje met de vereniging + BBQ
20-09-2018 Reisverslag Columbia door Johan Egberts
18-10-2018 Redfield ratio door Charles Bubbendorf
15-11-2018 Adembenemende waterdieren Zuid Amerika Peter van Oranje
20-12-2018 Presentatie advies huiskeuring door Hans Kiers
De leden Informatieavonden van 2017
07-09-2018 CO2 Reactor bouwen door Michel Ruts
05-10-2018 Aquarium van hout bouwen door Koen Wolters
02-11-2018 Mijn nieuwe kweekkamer door Anthony van Aarle
07-12-2018 Een biotoop beginnen hoe en wat door Jack Mols
Extra uitstapjes
01 Juli 2018 Carpoolen naar de Limbeurs
06 oktober 2018 Utaka in Amersfoort en de Rifwachter in Hilversum.
24/25-11 2018 Carpoolen Vivarium Rosmalen
Oproep van de redactie:
De redactie blijft opzoek naar kopij!
Zet uw ervaringen, positief of negatief, van de hobby eens op papier.
Stuur naar jack58mols@ziggo.nl
Volgende keer: “Op

de koffie bij” een nieuw lid

Onze rubriek een variant op de bakkenschouw met fotoreportage
in het maandblad.

Geef je op via: bestuur@av-onsgenoegen.nl
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